
 

 

 

 

4 

In deze nieuwsbrief : 

 Nr. 1 : 2018 

- Brouwer gaat met pensioen 

- Hall bruist! 

- Vliegtuiglawaai boven Hall  

- Herdertjestocht groot succes 

Een periodieke uitgave rondom Hall Leeft! 

Colofon 
Heeft u een nieuwsbericht of een activiteit voor 
de volgende nieuwsbrief? Stuur dan uiterlijk 
15 maart uw bericht naar: 

redactie@hallleeft.nl 

of in de speciale Hall Leeft brievenbus 
bij de Wheme. 

Kijk ook eens op: www.hallleeft.nl 

of like ons op facebook 

Agenda Hall 
Januari 

Februari 

Maart 

6 jan. Harrie’s bar, 17.00  - 22.00 uur 
7 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst 
 schietvereniging RHS 
13 jan. vv SHE Nieuwjaarsreceptie bij Bello 
14 jan. Nieuwjaarsconcert DES. Locatie 
 Wheme, 14.30 uur 
19 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst Hall Leeft! 
 19.30 uur in de Wheme 
21 jan. vv SHE bingo bij Bello 

23 jan.  Thema avond 'Religie en geweld', 
 vanaf 19.45 uur  in de Ludgerus Kerk  

1 feb. Stichting ouderenwerk Hall: Begrip 
 voor dementie, informatieve middag. 
 Locatie: Wheme, 14.00 uur  

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Er zijn de 
afgelopen weken gesprekken geweest met alle 
politieke partijen van de gemeente Brummen. Zowel 
stichting Hall Leeft, als de ontwikkeling van de 
bouwplannen kunnen op brede positieve steun 
rekenen. Er is toegezegd dat we voor 16 januari 
uitsluitsel krijgen van de gemeente of ze willen 
meewerken aan de uitbreiding van ons dorp. 
Wij zijn in ieder geval optimistisch! 
Commisie Hall Bouwt 

Update Hall bouwt 

Stichting Hall Leeft kan uw steun goed gebruiken! Door 
donateur te worden ondersteunt u de initiatieven en 
activiteiten van de stichting Hall Leeft. Het 
inschrijfformulier is te downloaden van  de website: 
www.hallleeft.nl. Lever hem in bij de Wheme in de 
speciale “Hall Leeft”-brievenbus of mail naar 
hallleeft@outlook.com 
Bent u nog geen donateur, maar wilt u ons wel graag 
steunen? In de komende periode zullen wij bij u aan huis 
langskomen en kunt u zich aanmelden als donateur.  

Word donateur! 
Steun de stichting Hall Leeft 
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Kijk voor meer informatie op: 
www.hallleeft.nl www.des-hall.nl 
www.vossestaart.nl www.vvshe.nl 
www.hallsekerk.nl     
www.facebook.com/Hallleeft   
www.facebook.com/Floraliahall  

April 

1 mrt. Stichting ouderenwerk Hall: Alleen 
 maar Hollands, muziek en zang. 
 Na afloop stamppotbuffet.  
 Locatie: Wheme, 14.00 uur  
17 mrt. Cabaret 'Tweeboereneneendominee'  
 20.00 uur Ludgerus Kerk, entree €5,- 
17 mrt. Oranjefeest Hall, Bello 
23 mrt. Paasmiddag voor senioren in Hall en 
 buitengebied. Tijd: 14.30 - 17.30 uur 
 inclusief broodmaaltijd.  Locatie: 
 De  Wheme. Organisatie: Prot. Gem. 
 Hall en Voorstonden   
30 mrt. vv SHE klaverjassen in het jeugdhonk 

1 apr. Paasvuur bij Harrie van der Weide, 
 20.00 uur 
6 apr. Kinderkledingbeurs, bij OBS de 
 Vossestaart 
8 apr. Lenteconcert Gemengde 
 Zangvereniging de Eendracht Hall.  
 Ludgerus Kerk, aanvang 14.30 uur. 
13 apr. Dameskledingbeurs 18.30 - 21.00 uur, 
 bij OBS de Vossestaart 

S.H.E. Bingo 
Zondag 21 januari 2018 krijg het succesvolle bingospel t.b.v. de SHE-jeugd 
weer een vervolg. Gezien voorgaande avonden hoopt het bingoteam ook nu 
weer op veel publiek die een gokje willen wagen. Hierbij rekent zij zeker op 
de Hallse bevolking. Want: HALL LEEFT!!  Gezien de betekenis van deze korte 
zin zou het leuk zijn om vele Hallenaren naar het 'speelhol' Bello te krijgen 
op 21 januari. Er wordt om acht uur begonnen. Zet het alvast in uw agenda. 
Namens het Bingoteam, Dinie de Vries-Maatman.  

Aanleveren snoeihout Paasvuur 
Ook dit jaar is er weer een paasvuur op 1e Paasdag op het weiland achter 
Harrie van der Weide. Tussen acht uur en half negen gaat de brand er in. 
Iedereen is van harte welkom! Snoeihout kan ingeleverd worden op 
zaterdag 24 maart van 13.00 tot 16.00 uur.  

Het ligt nu voor ons: een heel nieuw jaar! Een heel 2018 om Hall  verder te laten groeien en 
bloeien: een  jaar vol kansen. En dat nieuwe jaar willen we gezamenlijk starten, met een 
nieuwjaarsbijeenkomst voor het hele dorp! Een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en het 
beste te wensen. Een gezellige avond, voor jong en oud uit Hall. 
Op die avond is ook een korte presentatie van het dorpsplan. Op hoofdlijnen zullen we laten zien 
wat we van plan zijn te gaan doen, en waar we natuurlijk ook uw hulp bij nodig hebben. 
Heel graag zien we jullie allemaal op vrijdag 19 januari, om 19.30 uur, in de Wheme. Om elkaar en 
het dorp het beste te wensen! 
 
Tot dan, 
Alle vrijwilligers van Hall Leeft  

Nieuwjaarsborrel voor het hele dorp 

Jaarlijks is er in een Hall een mooie traditie: het oranjefeest. De Hallse Oranjecommissie heeft besloten - na vele jaren - het 
stokje over te dragen aan Hall Leeft. In de toekomst wordt het jaarlijkse volksfeest door de activiteitencommissie van Hall 
Leeft georganiseerd. 
De Oranjecommissie is een van de oudste initiatieven in het dorp. En hoewel bij de zittende bestuursleden het enthousiasme 
nog steeds onverminderd aanwezig is, is het een te kleine groep mensen om het feest te organiseren. Voorzitter Anton 
Stevens: “Om een dergelijk feest te organiseren heb je veel vrijwilligers nodig. Samen met Els Elijzen, Bjorn Staal en Arno 
Kijzerwaard hebben we er hard aan getrokken, maar op een moment moet er ook nieuw bloed in een commissie. Helaas is ons 
dat niet gelukt.  Voor ons is het dan ook mooi dat Hall Leeft het stokje over wil nemen, zodat anderen een jaarlijks volksfeest 
voor iedereen in het dorp, en daarbuiten, willen organiseren. En uiteraard komen wij daar dan graag een biertje drinken”. 

17 maart: Een mooi uiteinde en een nieuw begin 
Natuurlijk wordt op een mooie manier afscheid genomen van deze jarenlange traditie. En hoe kan het ook anders: dat doet de 
Oranjecommissie met een feest, voor het hele dorp. Onder het motto: “Een mooi uiteinde en een nieuw begin". Op zaterdag 
17 maart aanstaande is er in zaal Bello een feest voor allen. Daarbij hoeft geen entree betaald te worden.  

Alle inwoners denken mee 
De kantine van de SHE was op 26 november jl. niet groot genoeg om 
alle aanwezigen te herbergen. Ook de kleedkamers deden dienst als 
vergaderruimte voor de ruim 65 inwoners die meedachten over de 
toekomst van het dorp. In samenwerking met Leefbaarheidsalliantie 
Gelderland werd in verschillende groepen over diverse onderwerpen 
een brainstorm sessie gehouden met als doel een visie voor het dorp 
te ontwikkelen, in de vorm van een dorpsplan.  

Oranjecommissie Hall draagt stokje over aan Hall Leeft 

Op zondag 14 januari a.s. zal de Hallse muziekvereniging D.E.S. het muzikale 
jaar weer op gebruikelijke wijze openen met het nieuwjaarsconcert, in 
verenigingsgebouw de Wheme aan de Dorpsstraat te Hall. Het concert 
begint om 14.30 uur. 
Er zal namens D.E.S. opgetreden gaan worden door de slagwerkgroep en het 
leerlingenorkest. Daarnaast zijn er gastoptredens van de jeugdige Mahre 
Jolink, zij komt zingen en begeleid zichzelf daarbij op gitaar, en Hans Aantjes 
komt op de piano een aantal luchtige nummers ten gehore brengen.  
De toegang is gratis. We zien u graag de 14e! 

Nieuwjaarsconcert D.E.S. 

Gelukkig nieuwjaar! 

mailto:info@hallleeft.nl
http://www.hallsekerk.nl/
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De bouw van de kanaalbruggen vordert gestaag, ondanks het slechte weer in december 2017. Eerder 
dan gepland worden de aangepaste bovenbouwen van de Hallse en Coldenshovense brug weer terug 
geplaatst in januari 2018. De Hallse brug krijgt in de naamplaat "Hallse brug" ook een kroon, vanwege de 
bekendheid als "koningsbrug". Het is de bedoeling dat de bruggen medio februari 2018 officieel worden 
geopend. De bovenbouw van de Coldenhovensebrug is door Hall Leeft voorlopig gered van de 
verschrotter. Voor deze bovenbouw is vanuit de politiek vooralsnog geen geld beschikbaar. Wij gaan ons 
best doen om binnen de termijn van 2 jaar deze bovenbouw alsnog een bestemming te geven, namelijk 
als bovenbouw van de Eerbeekse brug, die nu nog geen bovenbouw heeft. 

Afgelopen maand bereikte Janna Wolters, de leeftijd der zéér 
sterken van 101 jaar! 
Geboren als Janna Heijenk kwam ze op 16 december 1916 in 
Eefde ter wereld als oudste in een gezin van 7 kinderen. Door 
haar huwelijk met Hendrik-Jan Wolters kwam ze in 1942 in Hall 
aan de Langedijk terecht. Daar woont ze nog steeds, naast haar 
zoon Jan en schoondochter Mini. Haar man overleed in 1993. Ze 
kregen 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. 
De overgang vanuit haar ouderlijk huis naar Hall was groot. Met 
haar man trok ze in bij zijn tante op een boerderij in een voor 
haar onbekend dorp. Het was oorlogstijd en ze miste vooral haar 
moeder en zussen heel erg. Door de jaren heen bouwde ze een 
goed contact op met alle buren. Men hielp elkaar me het hooien 
in de zomer en het dorsen in de winter. En eens per jaar een 
hele gezellige buurtvisite waar ze dan lekker een borreltje 
meedronk. Als beste wat er in de afgelopen eeuw gedaan is 
noemt ze de verharding van de zandwegen op het platteland. 
Veel van haar naaste familie is niet meer in leven. Afgelopen 
september nog, was er het verdrietige overlijden van haar 
kleinkind Jasper op 43- jarige leeftijd. En toch een paar weken 
daarna weer blijdschap bij de geboorte van haar 14e 
achterkleinkind Pim. Volgens haar schoondochter was Janna 
altijd erg zorgzaam voor iedereen in haar nabijheid en is ze elke 
dag goed te pas! 

Haar eeuwfeest werd vorig jaar 
gevierd met een receptie 
waarbij zo’n 200 gasten 
aanwezig waren waaronder 
burgemeester Van Hedel. En 
over de beperkingen die haar 
leeftijd met zich mee brengt 
zegt ze altijd heel nuchter; “Die 
tijd hebt u gehad mevrouw!” 

Feest aan de Langedijk:  
Janna Wolters 101 jaar! 

Vliegtuiglawaai boven Hall 
Boven Hall en Eerbeek ligt een baken met een drukke vliegroute van en naar Schiphol.  
Vanaf 2019 moeten vliegtuigen vanuit Lelystad daarop aansluiten. Omdat ze hier dan flink gas moeten 
geven om te stijgen gaat dat veel overlast geven. 

Maakt u zich zorgen? Volg het nieuws op de voet en dring bij de gemeente aan op actie om lawaai te 
voorkomen. Dat kan door eerst het luchtruim beter in te delen en dan pas Lelystad Airport te openen. 
Meer informatie vindt u onder meer op www.reddeveluwe.nl.  

Kanaalbruggen gereed in januari 2018 

Intocht Sinterklaas in Hall 
Zaterdag 2 december kwam Sinterklaas met zijn Pieten aan in 
Hall. Onder muzikale begeleiding van DES reden Sint en zijn 
Pieten, na een begroeting door de burgemeester, in het 
gezelschap van vele kinderen en ouders naar de kerk in Hall. 
Daar volgde een feestelijk programma voor de 
Goedheiligman.  

25e Wintermarkt in Hall 
Zaterdag 9 december was het zover: de 25e Wintermarkt in 
Hall! Bezoekers die op zoek waren naar kerstversieringen, 
vogelvoerslingers, handwerken, ambachtelijke producten als 
jam en advocaat konden hun hart ophalen. 
Voor een extra winters sfeertje lag er een klein laagje 
sneeuw. In de Ludgerus Kerk kon men genieten van de 
muzikale klanken van o.a. DES.  

Op woensdag 20 december riep de heraut de dorpelingen in Hall 
op om zich in te schrijven en de lichtjes te volgen langs het 
Kerstverhaal. Via de sfeervolle met kaarsjes verlichte route 
werden de bezoekers geleid naar de herders met hun schapen 
bij het kampvuur. Daar hoorden zij engelen zingen. De route ver-
volgde zich langs de vier(!) Wijzen die hen wezen op een heldere 
ster aan de hemel. Daaronder vonden ze de stal, met Jozef en 
Maria en het net geboren kindeke Jezus. Na afloop spraken we 
met Jolanda Aantjes die blij en dankbaar terugkijkt: “Echt 
bijzonder om zovelen het verhaal mee te laten beleven. Vooraf 
was het best spannend omdat het de eerste keer was. Maar het 
is prima verlopen. De sfeer, de aandacht, de lichtjes langs de 
weg, het was echt mooi. En we troffen het geweldig met het 
weer. Dank aan iedereen die mee heeft gewerkt hieraan.” 

Herdertjestocht groot succes 

Wim Brouwer heeft zijn bedrijf Brouwer Bouwmaterialen verkocht. Per 1 januari  
2018 is Bouwcenter Nobel uit Haaksbergen de nieuwe eigenaar en zet het bedrijf 
voort onder de naam Bouwcenter Nobel Eerbeek. Het bedrijf heeft ook 
vestigingen in Rijssen en Lochem en bestaat uit 75 personeelsleden. De tien 
werknemers van Brouwer gaan mee naar de nieuwe eigenaar. 
In Wim’s kantoor hangen wat oude foto’s aan de muur waarop te zien is hoe zijn 
opa Frits Boezewinkel in 1926 begon. Een woonhuis met wat schuren en een 
boot in het kanaal. Alle materialen werden per schip aangevoerd en met hulp van 
de knecht, Berend Assies, met de kruiwagen gelost. De eerste vrachtwagen 
kwam in 1934. Boezewinkel had drie dochters en één van hen trouwde met Jan 
Brouwer, Wim’s vader. Hij nam de zaak in 1940 over en Wim volgde zijn vader op 
in 1970. Hij heeft het bedrijf flink uitgebouwd. Naast de bouwmaterialen is er ook ruime keuze aan keukens en sanitair, dat 
vervolgens bij de klanten thuis wordt geplaatst. 
Naast dit drukke bestaan heeft Wim altijd tijd gevonden om zich in te zetten voor het verenigingsleven. Hij was 25 jaar voorzitter 
van het jeugdbestuur van S.H.E. en ging jarenlang mee op jeugdkamp. Hij werd Lid van Verdienste van de club en bij zijn afscheid 

werd hij als dank voor al zijn inspanningen benoemd tot Erelid. In sponsoring heeft hij altijd 
meer geloof gehad dan in reclame omdat het meer sympathie opwekt. Langs alle voetbalvelden 
van de zeven verenigingen in de omgeving hangen dan ook borden van zijn bedrijf. En ondanks 
het feit dat de crisis van de afgelopen jaren hem hard heeft getroffen, is hij met de sponsoring 
nooit gestopt. 
Het verkopen van zijn bedrijf was geen gemakkelijke beslissing, hij had liever gezien dat zijn 
zoon Mark door had gekund. Maar de markt verandert snel. Internetverkoop en grote 
bouwmarkten eisen hun tol en grote investeringen die gedaan zouden moeten worden om bij 

te blijven, geven niet genoeg toekomstzekerheid. Zijn vrouw Jenny staat helemaal achter deze beslissing. Wim blijft nog een tijdje 
meelopen, maar zij stopt met haar werkzaamheden binnen het bedrijf. 
Wim vierde afgelopen november zijn 65ste verjaardag, maar is niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. Thuis is er 
altijd genoeg te doen en misschien gaat hij wat vaker op stap met Jenny. Er zal meer tijd zijn om te genieten van de kleinkinderen 
en om hand- en spandiensten voor zijn zoons te verrichten. Vrijwilligerswerk doen lijkt hem ook wel wat, je blijft onder de mensen 
en hoort nog eens wat. Voor een sociaal mens als Wim natuurlijk heel belangrijk. 
Wim en Jenny, wij wensen jullie nog een lange en mooie toekomst toe! 

Wim Brouwer gaat met pensioen 

Balletjesschotel, een eenvoudig 
wintergerecht. 
 
Benodigdheden voor 4 personen: 

 600 gram gekookte spruiten 
(tip: met  boter en iets 
suiker mooi op kleur en smaak te maken) 

 600 gram gebakken kleine krieltjes 

 600 gram gehakt, kruiden naar smaak en deze tot 
balletjes draaien ter grootte van de spruiten en 
krieltjes en daarna bakken 

Uiteindelijk alles bij elkaar in één pan mengen en even samen 
‘bakken’. Heerlijk met appelmoes of stoofpeertjes. 
Eet smakelijk! 

Recept: Balletjesschotel 

Al 27 jaar gaan de jeugdleden van S.H.E. aan het eind van het seizoen op jeugdkamp. Vraag het iedere voetballer, het jeugdkamp is 
HET evenement van het jaar! Dit jaar gaat S.H.E. het grootser aanpakken. ALLE Hallse kinderen, en de kinderen van S.H.E. spelers 
mogen mee. Het weekend van 8-9-10 juni gaan jullie naar Beusink Recreatie in Lievelde. Iedereen van 6 t/m 18 jaar kan zich 
opgeven via wilberthogeweij@gmail.com. 
De eigen bijdrage is €40,- per kind, 2e of meer kinderen €35,-. Om kennis te maken met het jeugdkamp is er voor alle 4- en 5 
jarigen op zaterdagmiddag de Bambiemiddag, hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Jeugdkamp voor ALLE Hallse jeugd 

Deze 6 jongeren organiseerden een 
spetterend oud & nieuwfeest voor de 
jeugd! 

Hall Knalt! 

http://www.reddeveluwe.nl/

